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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képvisel ő testület! 

A Képviselő-testület által elfogadott Közbiztonsági Koncepcióban is szerepel, hogy önkormányzatunk 
a közbiztonság növelését szolgáló Közterületi Térfigyelő Rendszert építtet ki a városban. Önkormány-
zatunk már 2014-ben is pályázatot nyújtott be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fej-
lesztések támogatásáról szóló 28/2014. IV. 1.) BM rendeletben foglaltak alapján. A Belügyminisztéri-
um 2015. januárjában érkezett tájékoztatása szerint a pályázatra beérkezett támogatási igények jelen-
tősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást. Pályázatunk sajnálatos módon nem részesült támoga-
tásban. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tervezése során jóváhagyta a térfigyelő kamera-
rendszer kiépítését. A beszerzési szabályzat alapján kiírt pályázat elbírálását követően a legjobb aján-
latot tevő céggel a kamerarendszer kiépítésére vállalkozási szerződést kötöttünk. A megvalósult rend-
szer jelenleg és 14 + 1 db térfigyelő kamerát tartalmaz. A térfigyelő kamerarendszeren kívül kiépítésre 
került továbbá 4 db analóg kamera (hivatal) , valamint 3 db 3-as ( óvodák) és 1 db 8-as analóg (iskola) 
kamerarendszer. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint a felü-
gyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlel-
hető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A felügyelet a képfelvevők elhelyezéséről 
és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat 
a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi. A képfelvevő 
által megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, 
ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az adatkezelés tényéről. Az információs és 
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján tájékoztatási kötelezettség terheli a térfi-
gyelő rendszert létrehozó önkormányzatot, a lakosságot tájékoztatni kell a térfigyelő rendszer műkö-
déséről a kihelyezett kamerák számáról és helyéről.  

Tekintettel arra, hogy a rendszer telepítése befejeződött, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
fogadja el a határozati javaslatot.  

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

 - elfogadott Bűnmegelőzési Koncepció 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Magyarország Alaptörvénye 
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vény  
- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  
- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény,  
- a közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény  

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

A rendszer további működésének és esetleges bővítésének költségeit a mindenkori költségvetésben 
biztosítani szükséges. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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6. HATÁROZATI JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (XI. 11.) számú határozata az 
Őrbottyán Város területén m űködő közterületi térfigyel ő rendszerr ől 

1.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer kiépítése során a 
kamerák helyét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Sorszám  Megnevezés  Kamerák  
száma  

1. Fő út-Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében 
lévő körforgalom 6 

2. Vácbottyáni temető, Damjanich utcai parkoló 1 

3. 
Rákóczi Ferenc utca –Arany János utca keresz-
teződése, Kvassay Jenő Általános Iskola előtti 

terület  
3 

4. Őrszentmiklósi temető Csap utcai parkoló  1 

5. Arany János utca, Orvosi rendelő melletti parkoló 1 

6. ITT park 2 

7. Vak Bottyán utca – Hunyadi utca kereszteződés  1 

Összesen  
 

15 

2.) A képviselő-testület a Közterületi Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével az Őrboty-
tyáni Polgármesteri Hivatalt bízza meg. A Közterületi Térfigyelő Rendszert az Őrbottyáni Polgármeste-
ri Hivatal állományában dolgozó közterület-felügyelő/k kezeli/k. A felvételek 0-tól 24 óráig, folyamato-
san készülnek és kerülnek rögzítésre. Folyamatos megfigyelés nem történik. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakosság tájékoztatására, a jegyzőt a szüksé-
ges bejelenések megtételére. 

Őrbottyán, 2015. november 2. 
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HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 9 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 204/2015. (XI. 11.) számú határozata az 
Őrbottyán Város területén m űködő közterületi térfigyel ő rendszerr ől 

1.) Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer kiépítése során a 
kamerák helyét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Sorszám  Megnevezés  Kamerák  
száma  

1. Fő út-Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében 
lévő körforgalom 6 

2. Vácbottyáni temető, Damjanich utcai parkoló 1 

3. 
Rákóczi Ferenc utca –Arany János utca keresz-
teződése, Kvassay Jenő Általános Iskola előtti 

terület  
3 

4. Őrszentmiklósi temető Csap utcai parkoló  1 

5. Arany János utca, Orvosi rendelő melletti parkoló 1 

6. ITT park 2 

7. Vak Bottyán utca – Hunyadi utca kereszteződés  1 

Összesen  
 

15 

 

2.) A képviselő-testület a Közterületi Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével az Őrboty-
tyáni Polgármesteri Hivatalt bízza meg. A Közterületi Térfigyelő Rendszert az Őrbottyáni Polgármeste-
ri Hivatal állományában dolgozó közterület-felügyelő/k kezeli/k.  A felvételek 0-tól 24 óráig, folyamato-
san készülnek és kerülnek rögzítésre. Folyamatos megfigyelés nem történik. 

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakosság tájékoztatására, a jegyzőt a szüksé-
ges bejelenések megtételére. 
  
Határid ő:  2015. november 30.       
Felelős:    polgármester, jegyző 
Végrehajtást végzi:   polgármester, jegyző 
 
 

 
 


